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کتاب » گرای ۱۷۸« گردان ادوات خراســان جنوبی رونمایی شــد   مهر- » گرای ۱۷۸« شــامل خاطرات رزمندگان و شــهدای گردان ادوات خراسان جنوبی در هشت سال دفاع 
مقدس طی مراسمی با حضور جمعی از پیشکسوتان گردان ادوات رونمایی شد.معاون هماهنگ  کننده سپاه انصار الرضا )ع( خراسان جنوبی در این مراسم، با اشاره به رشادت های 
رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس بیان کرد: رزمندگان یگان ادوات و ضد زره نقش مهمی در پیروزی انقالب اسالمی در هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران داشته اند.
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قدس گزارش می دهد

قصه پرغصه داستان و داستان نویسی در خراسان شمالی
گزارش جیبی

داســتان  محمدی   زهــره   / بجنورد 
نویسی در استان خراســان شمالی چندان 
رضایت بخــش و مطلوب نیســت و نیاز به 
حمایــت و مســاعدت مســؤوالن فرهنگی 
دارد. باتوجــه به اینکه خراســان شــمالی 
گنجینه فرهنگ هاســت و اقــوام و آداب و 
رســوم مختلفی دارد، این اســتان می تواند 
سوژه های خوبی برای داستان نویسان باشد، 
اما حمایت از این هنر، همکاری و هماهنگی 
دستگاه های فرهنگی را می طلبد. در همین 
راســتا برآن شــدیم تا گزارشی از مشکالت 
داستان نویسان استان تهیه کنیم که از نظر 

خوانندگان می گذرد.
یکی از هنرمندان که در عرصه داستان نویسی 
فعالیــت می کند، می گوید: اگر در شــهر ما 
کتابفروشــی ها از زیر زمین بــه روی زمین 
منتقل شــود، به کتابخوانی توجه بیشتری 

می شود.
تیمور غالمی با بیــان اینکه نبود حمایت از 
این قشــر موجب شده تا آســیب زیادی به 
نویســندگان وارد شود، می افزاید: کتاب های 
تولید شده توسط نویســندگان استان هیچ 

کدام در استان خریداری نمی شود.
وی اظهار می دارد: 30 دســتگاه فرهنگی در 
اســتان داریم که اگر این دســتگاه ها با هم 
متحد شوند، بسیاری از مشکالت نویسندگان 

حل می شود.
وی خاطر نشان می کند : برگزاری جشنواره ها 
می تواند کمک مؤثری در پیشرفت این حوزه 

و چراغ روشنی برای نویسندگان باشد.
یکی دیگر از داســتان نویســان استان نیز 
می گوید : داستان نویسی در بجنورد به سرعت 
در حال پیشــرفت است، ولی اینکه بگوییم، 
طی دو دوره کالس داستان نویس می شویم، 
نه این گونه نیست و در واقع طول می کشد تا 

یک نویسنده پرورش یابد.

ثریا صدقی می افزاید : یک نویسنده خوب در 
ابتدا باید یک کتابخوان خوب باشد تا بتواند 
نیازسنجی کند، در ضمن اصطالح نویسنده 
کلی تر و داستان نویسی و رمان نویسی جزیی 

است. 
این نویســنده ادامه می دهد: بعد از نگارش 

کتاب، یکی دیگر از 
مسایلی که نویسنده 
بــا آن درگیر بوده 
کار چاپ آن است، 
اگر نویســنده پس 
از نــگارش کتــاب 
همه  مشــکالت  با 
بخواهــد کار توزیع 
و فــروش آن را بر 
دیگر  بگیرد،  عهده 
برای  او  افکار  رشته 
نوشــتن کارهــای 
متمرکــز  دیگــر 

نخواهد بود.
اینکه  بابیــان  وی 
مسأله  متأســفانه 
داســتان در استان 
گرفتــه  جــدی 
بیــان  نمی شــود ، 

می کند : یکی از راه هایی که می توان جوانان 
را به ســمت مطالعه جذب کنیم، حمایت از 

انجمن های داستان است.
صدقی با اشاره به اینکه در حال حاضر حوزه 
هنری استان به داستان توجه ویژه ای دارد ، 
می افزاید : فقط حمایــت حوزه هنری کافی 
نیســت، بلکه دیگر نهادهــای فرهنگی هم 

می تواند به این هنر کمک کنند.
وی یادآور می شــود : ظرفیت داستان نویسی 
در استان باالســت و استعدادهای خوبی در 
اســتان داریم که اگر بخوبی پرورش یابند، 

آینده خوبی را دراین حوزه خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه آینده داســتان در خراسان 
شمالی روشن اســت، می گوید: نبود تعامل 
انتشــارات با نویســندگان یکی از مشکالت 
است که امیدواریم این تعامل با نویسندگان 

ایجاد شود. 
حــوزه  سرپرســت 
خراســان  هنــری 
می گویــد :  شــمالی 
حوزه هنری اســتان 
که  است  نهادی  تنها 
در حوزه داســتان و 
شعر موفق عمل کرده 
و بــا نگاه هدفمند به 
ســمت جریان تولید 

پیش می رود.
نمــازی  وحیــد 
کشــف  می افزایــد : 
ارتقای  اســتعدادها، 
سطح دانش و ارتقای 
داستان  هنری  دانش 
برنامه های  از  نویسان 
حوزه هنــری در این 
طی  که  راستاســت 
گذشته  ســال  چهار 
داســتان در این استان رشــد قابل توجهی 

داشته است.
وی خاطــر نشــان می کند : حــوزه هنری 
دوره های آموزشــی در سه سطح مقدماتی ، 
پیشــرفته و تکمیلی برای داســتان نویسان 
برگــزار می کندکه دوره پیشــرفته در اواخر 
دی ماه ســال جاری با حضور استاد ترابیان، 

داستان نویس مطرح کشور برگزار می شود.
وی برگزاری جلســات مستمر و منظم نقد ، 
داستان و داستان نویسی و جلسات مطالعاتی 
برای داستان نویسان و بررسی و نقد و تحلیل 

کتاب هــا با موضوع های مختلــف ، برگزاری 
داســتان  با حضور  نشســت های تخصصی 
نویســان مطرح کشــور و برگــزاری اردوی 
فرهنگی و ادبی را  از دیگر برنامه های اجرایی 

در حوزه داستان عنوان می کند.
وی با بیان اینکه یک مجموعه داستان توسط 
حوزه هنری استان در سال جاری در دست 
تولید اســت ، می افزاید : کارگاه های آموزشی 
نویســندگی و داستان نویسی با هدف تولید 

برگزار می شود.
وی در ادامــه می افزاید : برگزاری جشــنواره 
فصلی در حوزه داســتان برای ســال آینده 
برنامه ریزی شــده که با این اتفاقات خوب، 

داستان وضعیت مطلوبی را پیش رو دارد.
نمازی با بیان اینکه در حوزه تولیدبا مشکل 
مواجه هســتیم، می گوید : تولیــدات ما به 
محصول تبدیل نمی شود و دچار ضعف است 
که این ضعف به دلیل کمبود منابع اعتباری 

است .
وی خاطر نشان می کند : توجه به محصوالت 
بومی می تواند یکی از راهکارهای تولید باشد 
و اگر انتشارات نیز در حوزه عرضه وارد شوند، 

تا حدودی مشکل تولید رفع می شود.
نمایشگاه های  برگزاری  تصریح می کند :  وی 
کتــاب ، ایجاد غرفه هــای عرضه محصوالت 
فرهنگی و توجه بیشــتر به بودجه فرهنگی 

می تواند به حوزه فرهنگی کمک کند.
رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
شهرســتان بجنورد نیز می گوید : در راستای 
حمایت از داستان نویســان، انجمن داستان 

دراین شهرستان راه اندازی شده است.
نودهــی می افزایــد: اداره فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی نمی توانــد از لحــاظ مالــی بــه 
نویســندگان کمک کند، امــا می تواند بعد 
از چــاپ کتاب 200 نســخه از آن کتاب را 

خریداری کند.

محمد کاظم کاظمی: 
سطح کیفی شــعر آیینی به مرور زمان 

کاهش یافته است 

جلیل فخرایی محمد کاظم کاظمی، گفت: به ســبب 
سطح توقع و نظر به شعر آیینی، سطح کیفی شعر آیینی 

کاهش یافته است . 
این شــاعر که در هفتمین جشنواره کارگاهی شعر بسیج 
هنرمندان خراســان رضوی در مشــهد  سخن می گفت، 
افزود: شــعری که می توانست مانند شــعر آیینی گذشته 
سر شــار از تعالیم معنوی و اخالقی باشد، در دوران ما از 
لحاظ محتوا، الغر و کمرنگ شده است و به جای آنکه به 
وجوه شخصیتی بزرگان دینی بپردازد و دارای معارف آنان 

باشد، فقط به وجوه تجلیلی شخصیت ها پرداخته است.
وی تصریح کرد: شعر آیینی، گاه از این هم پایین تر آمده  
و شاعر تنها در شعر خود به این بسنده کرده که در وصف 
حرم اهل بیت)ع( و یا در حد وصف یکی از نقاط حرم مثل 
گلدسته و... شعر گفته و این شعر اگر چه ارزشمند است، 

اما کافی و کامل نیست.
کاظمی خاطر نشــان کرد: شــعر آیینی را از چهار منظر 
می توان نگریست: اول شــعر در ستایش و سوگ بزرگان 
مانند قصاید خاقانی، دوم شعر درباره مناسبت ها و مراسم 
آیینی مانند اشــعار خاقانی برای مراســم حج ، سوم شعر 
برگرفته از آموزه ها و عقاید دینی مانند قصاید ســنایی و 
ناصر خسرو  و چهارم  شعر با مضامین آزاد ولی با جانمایه 
آیینی مانند اشــعار عاشــقانه ای که از منظر دینی به آن 
نگریسته شده اســت. شایان ذکر است هفتمین جشنواره 
کارگاهی شــعر بسیج هنرمندان خراســان رضوی در دو 
کارگاه موضوعی آیینی و انقالب،  پنجشــنبه گذشته در 

مجتمع فرهنگی امام رضا)ع( مشهد برگزار شد.
در ایــن مراســم، جواد کمالی، رئیس ســازمان بســیج 
هنرمندان خراســان رضوی اظهار داشــت: این جشنواره 

امسال به صورت تخصصی و در چهار کارگاه برگزار شد.
وی با بیــان اینکه بیش از 240 اثر بــا موضوع انقالب و 
آئینی به دبیرخانه جشــنواره ارسال  و داوری شد، افزود: 
قصد ما این اســت که اشعار برگزیده را در کتابی به چاپ 

برسانیم.
در این جشــنواره، از امان اهلل میرزایــی ، مصطفی توفیقی 
و زهرا شــرفی به  ترتیب به عنوان نفرات اول تا ســوم در 

موضوع انقالب قدردانی شد.
 در بخش شــعر آیینی نیــز مصطفی توفیقــی، مجتبی 
نظام آبــادی و بهزاد حاجیان پور بــه ترتیب مقام اول  تا 

سوم را به خود اختصاص دادند.
در این مراسم همچنین از بهاره اصغری به پاس تألیف اثر 
ارزنده ای که از سوی دفتر مقام معظم رهبری مورد تقدیر 

قرار گرفت، قدردانی شد.
در پایان بیانیه سازمان بسیج هنرمندان استان خراسان در 
مورد خیزش های اخیر منطقه و بیداری امت اسالمی و نیز 

محکومیت اقدام های دشمنان اسالم قرائت شد.

گارخاهن اه از  ن

خبر

240 عکس رضوی دانشجویی به نگارخانه 
رضوان می آید

قــدس  جمعــی 
و  دانشــجویان  از 
دانش آمــوزان عکاس 
مشــهدی، عکس های 
پــروژه درســی پایان 
ترم خــود را با موضوع 
»رضــوی« و با عنوان 
»مشــق« به نگارخانه 

رضوان می آورند.
نگارخانــه رضــوان با 
مؤسســه  حمایــت 
آفرینــش هاي هنري 
آســتان قدس رضوي، 
عکاســان  انجمــن 

خراسان رضوي و سازمان بسیج هنرمندان خراسان رضوي، 
این نمایشگاه عکاسي مستند اجتماعي را برگزار مي کند. 

تمامی آثار نمایشــگاه که شامل 240 اثر می باشد، مربوط به 
پروژه درسی دانشجویان و دانش آموزان مشهدی استاد مهدی 

زابل عباسی خواهد بود.
گفتنی است، آیین گشایش نمایشگاه عکاسی مشق رضوی، 
امروز از ساعت 17 تا 20 می باشد و نمایشگاه تا 24 دي ماه از 
ساعت 9 تا 12 و از ساعت 17 تا 20 برای بازدید عالقه مندان 

ادامه خواهد داشت.

گالری آرتین میزبان نمایشگاه 
عکس های موبایلی

مشــهد  هنــر 
گروهــی  نمایشــگاه 
موبایلی  عکس هــای 
آرتیــن  گالــری   در 

افتتاح شد.
گروهــی  نمایشــگاه 
موبایلی  عکس هــای 
پنجشنبه هفدهم دی 
ماه 1394 ساعت 17 
برپا  آرتین  گالری  در 

شد.
در این نمایشگاه آثاری 
آراســته،  فرشــته  از 
ســینا آزمون، سکینه 
پهلوان،  پرتو  احمدی، 
مهرنــوش ســاالری، 
رؤیا عبداللهی، محمد 

علی آبادی، نیلوفر موسوی به نمایش گذاشته شده است.
این نمایشــگاه تا بیست و دوم دی ماه 1394 در یک نوبت از 

ساعت 16 تا 20 برای بازدید عالقه مندان دایر خواهد بود.

»اوسنه« منتشر شد
مهر آلبوم موسیقی »اوسنه« به آهنگسازی مزدا انصاری، 
خوانندگــی غالمرضا رضایی و شــعرخوانی مرتضی کاخی 

توسط انتشارات سروش روانه بازار موسیقی شد.
در ایــن آلبوم کــه تمامی حقوق مــادی آن به مدت پنج 
ســال به انجمن »ام اس« ایــران اهدا شــده، قطعه های 
»مروارید اشک«، »زندگی«، »گریه شبانه«، »پیری و معرکه 
گیری«، و ... با کالم شــاعرانی چون ملک الشــعرای بهار و 

عماد خراسانی به عالقه مندان ارایه شده است.
مزدا انصاری آهنگســاز آلبوم »اوســنه« در یادداشتی به 
مناسبت انتشــار این آلبوم آورده است: »از دوران کودکی 
به واسطه دوستی خانوادگی با استاد عماد خراسانی و تأثیر 
کالم زیبا و روحیه لطیفش آشــنا بــودم، ولی هرگز گمان 
نمی بردم زمانی آهنگ هایی روی شعرهای گویش مشهدی 
این بزرگمرد بویژه شاعر بزرگ خراسان استاد ملک شعرای 

بهار بسازم و ...

مجمع استانی بسیج هنرمندان
 در مشهد برگزار شد

ایکنا  مجمع استانی بســیج هنرمندان با حضور رئیس 
سازمان بسیج هنرمندان کشور در مشهد برگزار شد.

غالمرضا منتظری، رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور، 
در این مراسم با اشــاره به سخنان رهبر معظم انقالب که 
می فرمایند: »اگر می خواهید هنر این کشــور رشــد کند و 
به اعتال برســد، به هنرمندان جوان و متخصص تکیه کنید 
وگرنه جشــنواره موسیقی، تئاتر و... فجر فقط بر شمارگان 
آن اضافه می شــود و...« ابراز کرد: نگاه به اندیشه های رهبر 

معظم انقالب اهمیت دارد.
منتظری با اشــاره به اینکه شکل گیری شبکه بزرگ هنری 
و ادبی برای بسیجیان کشور باید از جمله برنامه های بسیج 
هنرمندان باشد، اظهار داشت: ما باید در تحوالت فرهنگی و 

هنری کشور نقش آفرین باشیم.
در این مراسم همچنین براتعلی منصوریان، معاون پرورشی 
و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی با بیان 
اینکه بیش از 90 هنرمند در بسیج فعالیت دارند و کارهای 
مؤثری انجام می دهند، اظهار داشــت: همچنین 40 رشته 
فرهنگی ـ هنری و 850 هزار رشته در کانون های فرهنگی 

آموزش و پرورش ارایه می شود.
همچنین ســیدجواد رفائی، رئیس حوزه هنری و شــورای 
عالی هنرمندان خراسان رضوی با بیان اینکه ما هنرمندان 
توانمندی در عرصه های گوناگون در اســتان داریم، افزود: 
افزون بر اســتعدادهای هنری در خراســان رضوی، سینما 
در اســتان هم مورد توجه بسیاری قرار گرفته است، همان 
طور که پردیس هویزه مشــهد از بعضی سینماهای تهران 
 که جزو سینماهای پر فروش هســتند، آمار فروش بسیار

 باالیی دارد.
وی با بیان اینکه اســتعدادهای عجیب هنری در این استان 
دیده می شــود که باید به کمک هنرمندان بسیجی بتوانیم 
بــه پرورش آن هــا بپردازیم، عنوان کرد: بســیج هنرمندان 
 بایــد کاری نو و خالق انجام دهــد و در حوزه هنر کارآفرین

 باشد.
در ادامه مراســم رئیس بســیج هنرمندان استان خراسان 
رضوی عنوان کرد: 30 هنرمند از طالب هنرمند در مشهد 
شناســایی شده اند که در زمینه هنری همکاری های خوبی 
داشته اند، همچنین سعی کردیم در بسیج هنرمندان شعار 
همدلــی و همزبانی را همان طور کــه مقام معظم رهبری 

فرمودند، به اجرا برسانیم.
سرهنگ جواد کمالی، ادامه داد: 23 کانون در مشهد فعالند، 
از جمله کانون های شهید آوینی، اصغرزاده و...؛ افزون بر این 
10 انجمن در موضوعات گوناگون تجسمی و خوشنویسی 
به فعالیت مشــغول هســتند و هر ماه یک بــار با یکدیگر 

نشست تخصصی با عنوان حلقه صالحین برگزار می کنند.

حسین پورحسین / قسمت نود و هفتم    سینما 
مولن روژ در ســال 1340 توانست نمایندگی کمپانی 

کلمبیا را برای نمایش فیلم در مشهد به دست آورد. 
مدیر این سینما طی یک آگهی که در روزنامه »آفتاب 
شرق« به چاپ رسید، درباره این موضوع نوشته است: 
»ســینما مولن روژ مفتخر است به اطالع همشهریان 
عزیز خود برساند بعد از این انحصاراً فیلم های شرکت 
الــدرام »کمپانی کلمبیا فیلم« را در مشــهد نمایش 
می دهد نمایش فیلم بی همتا و استثنایی، سرآغاز فصل 
تازه ای است که این سینما در فعالیت های سینمایی 
خود می گشــاید. از امشــب برای اولین بار و با غرور و 
افتخار تمام تقدیم می کند. برجسته ترین اثر سینمایی 
سال، فیلمی که کمپانی معظم کلمبیا تهیه اش را یکی 

از افتخارات خود می داند.
شاهکاری که در سراسر جهان با استقبال بی سابقه ای 
روبه رو شده اســت پیتراتول در فیلم بزرگ قرن »لرد 
جیم« با شــرکت جیمرمیســون، کورت یورگنز، الی 
واالک، اکیــم تامیروف و دالیاوالدی، فیلمی از ریچارد 

بروکس، سینما سکوپ، رنگی«
سینما مولن روژ در ادامه چند فیلم از کمپانی کلمبیا 
را در این ســینما به نمایش گذاشــت، در آگهی فیلم 
»راهزنان آریزونا« می خوانیــم. دومین برنامه نوروزی 
مولــن روژ. ادی مورفی در فیلم »راهزنــان آیروزنا« 
سینما سکوپ. رنگی محصول کلمبیا با افتتاح سینما 
سعدی به مدیریت شــیخ زاده. نمایندگی بسیاری از 
کمپانی های خارجی نمایش فیلم در مشــهد به وی 
داده شــده و ســینما مولن روژ ناچار شــد در آگهی 
فیلم »چنگیزخانه« نمایش همزمــان این فیلم را در 
سینماهای مولن روژ و ســعدی در آگهی اعالم کند. 
در این آگهی آمده اســت: ســینما مولن روژ نماینده 
انحصاری کمپانی معظم کلمبیا افتخار دارد با همکاری 
سینما ســعدی فیلم عظیم »چنگیزخان فاتح جهان« 
را از امروز به دوســتداران هنر تقدیم دارد اکنون سند 
زنده تاریخ بر پیکر ســینما جان می گیرد، خشونت و 
سفاکی و خونخواری بزرگ ترین سردار تاریخ، عظیم، 
باشکوه و سرآمد شکوهمندترین آثار سینمایی جهان 
 با شــرکت عمرشــریف، اســتیفن بوید، الــی والک، 

جیمرمیسون...
ســینما مولن روژ در ادامه کار با دشواری های زیادی 
از نظر نمایش روبه رو شــد هیچ ســینمایی در مشهد 
به یاری این ســینما نیامد و پس از نمایش چند فیلم 
از کمپانی های آرتورانــگ انگلیس، متروگلدین مایر، 
برادران وارنر ناچار شد برای نمایش فیلمی معمولی در 

حد بسیاری از فیلم های سینمای جنگ آگهی نماید: 
سینما مولن روژ از امشــب برای اولین مرتبه یکی از 
برجسته ترین آثار سینمای جهان را تقدیم می کند. این 
سرگذشت مردی است که شجاعتش تحسین همگان 
را برانگیخت و حتی دشــمنان به او نشــان شجاعت 

دادند.
برتراز »پل رودخانه  کوای« و »قطار ســریع السیر فن 
راین« درک بوگارد در فیلم دوبله به فارســی »نشان 
شجاعت«. این فیلم سیاه و سفید بیش از چند روز بر 
پرده این دو ســینما دوام نیاورد و سینما مولن روژ که 
زمانی نمایش دهنده فیلم های مطرح جهان بود، اقدام 
به نمایش فیلم هایی کرد کــه نمایش آن برای افراد 
کمتر از 18 سال ممنوع بود و به دنبال آن هم نمایش 
دو فیلم با یک بلیت تیر خالص را به این ســینما زد 
و مالک سینما مجبور به اجاره دادن سینما به رقبایی 

چون اسکوئیان و بعد از آن هرانت مانگاساریان شد.
حسین گلچین آپاراتچی سابق سینماهای  مشهد در 

این باره به نگارنده گفته است؛ اسکوئیان پس از اجاره 
ســینما مولن روژ عبداهلل کوکبــی را که بلیت فروش 
سینما آسیا بود به اداره سینما مولن روژ منصوب کرد، 
اما عده ای که دســت کمی از اراذل و اوباش نداشتند 
این ســینما را پاتــوق خود کرده بودنــد تا جایی که 
کارگردان ســینما را کتک می زدند و باج می گرفتند و 
کار را به آنجا کشانیدند که کارگردان سینما را با کتک 

از سینما بیرون کردند. 
دکتر اســکوئیان برای رفع مزاحمت آن ها از حســین 
بزرگ نیا که برای اســتانداری فیلــم انتخاب می کرد 
خواســت کاری انجام دهد. او هم به ســینما آمد و به 
نوچه هــای این افراد گفت اگر ســر و کله این جاهل 
بازها در سینما پیدا شود استاندار گفته آن ها را جایی 
می فرســتم که عرب نی انداخت. این بلوف بزرگ نیا 
گرفت و آن ها از ترس اســتاندار دور سینما مولن روژ 

را خط کشیدند.
ادامه دارد

راش های فراموش شده

سینما »مولن روژ« شروعی موفق و ناموفق در ادامه کار

خبر
مسؤول مجتمع امام خمینی)ره(:

10 نمایش در چهارمین جشنواره »آهوانه« 
اجرا می شود

قدس مسؤول مجتمع 
امام خمینی)ره( وابسته 
به مؤسسه آفرینش های 
هنــری آســتان قدس 
جزئیــات  رضــوی، 
جشــنواره  چهارمیــن 
تئاتر کــودک و نوجوان 
»آهوانــه« بــا مضامین 

رضوی را تشریح کرد. 
عطاریــان  مرتضــی 
این  جزئیــات  دربــاره 
کشــوری  جشــنواره 
بــه همت  امســال  که 
آفرینش های  مؤسســه 
هنــری آســتان قدس 
رضــوی چهارمین دوره 
خــود را تجربه می کند، 
پذیرش  فراخوان  گفت: 

نمایشنامه های کودک و نوجوان با مضامین سیره و معارف 
رضــوی، مفاهیم اخالقی، تربیتــی و دینی برای چهارمین 
جشــنواره »آهوانه« در اردیبهشت امســال اعالم شد و در 
نهایت 10 نمایش از 8 گروه نمایشی در سطح کشور، تولید 
و آمــاده اجرا گردیــد. عطاریان افزود: از این تعداد شــش 
نمایش متعلق به هنرمندان بومی مشــهد و چهار نمایش 
دیگر متعلق به هنرمندانی از ســایر شهرهاست و از شش 
نمایش تولیدی مشهد، چهار اثر با نام های »لی لی، لی لی 
حوضــک«، »هتل«، »روزی که پرویــز رفت« و »بچه های 

تابستان« از تولیدات مجتمع امام خمینی)ره( هستند.
گفتنی است، اجرای نمایش های جشنواره آهوانه همزمان 
با آغاز دهه فجر از 12 بهمن در ســالن آمفی تئاتر مجتمع 
امام خمینی)ره( شــروع می شــود و تا 19 اســفند ادامه 
دارد. مراســم اختتامیه این جشــنواره 20 اسفند است و 
 همزمان با آن، کارگاهی آموزشی برای عالقه مندان برگزار 

خواهد شد.

برگزاری گردهمایی انجمن ها و تشکل های 
ادبی بسیج هنرمندان خراسان رضوی

حســینی زهرایی رئیس ســازمان بســیج هنرمندان 
خراســان رضوی و مدیر و مســؤوالن انجمن های ده گانه 
و تشــکل های هنری ادبی نشســتی را با حضور مدیر امور 

انجمن های سازمان بسیج هنرمندان برگزار کردند.
در این جلســه مســؤوالن انجمن ها ضمــن بیان گزارش 
فعالیت های خود، پیشــنهادها، برنامه ها و طرح های خود 
ارایه کردند. نصیر بیگی، مدیریت انجمن های هنری بسیج 
هنرمندان کشــور با قدردانی و تشــکر از فعالیت و حضور 
هنرمندان در ســازمان بســیج هنرمندان خراسان رضوی 
ضمن پاسخگویی به پرســش ها به دیدگاه ها و برنامه های 

آینده سازمان بسیج هنرمندان کشور پرداخت.

ظرفیت داستان نویسی
 در استان باالست و 
استعدادهای خوبی

 در استان داریم
 که اگر بخوبی
 پرورش یابند،

 آینده خوبی را
 دراین حوزه 

خواهیم داشت

بــرش
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